
 בס"ד

 הפרשה ואנחנו

  לא מה שחשבנו - חיי שרהפרשת 

של העם  וקיומו בפרשתנו שזורים עצב ושמחה, מוות וחיים, ממש כמו שיקרה בהמשך דרכו

לערער על מוסכמות או תפיסות הרווחות עד ימינו אנו. הפרשה ומפרשיה מלמדים אותנו  ,היהודי

התבוננות לראות את הדברים בפרספקטיבה רחבה, הדורשת  –'לחשוב מחוץ לקופסה' בחברה ו

כדאי לכוון לעברם  ,, שלדעתיסבלנות והעמקה. להלן יובאו שלוש תובנות מפרשתנולטווח הארוך, 

 ת אותם עמנו כ'צידה לדרך'.לשאאת אור הזרקורים ו

 החיים לא מסתיימים בעת המוות! .א

, לצהול ולשמוח בעת לידתו. הבדילולדרך העולם היא לבכות ולהצטער בעת פטירת האדם, 

משמעות חיי האדם דווקא לאחר השמחה הטמונה בהבנת פרשתנו מעתיקה את מרכז הכובד אל 

לבין המאורעות המתוארים בה מעוררת  -"חיי שרה"  –הזיקה בין שמה של פרשתנו פטירתו. 

( 541שיחות, כרך טו, עמ'  )בלקוטי תמיהה, שכן הללו התרחשו לאחר פטירת שרה אמנו. הרבי מלובביץ' 

 ,חיים אמיתיים הם נצחייםמסביר כי ו בה,המסופר שם הפרשה לבין עומד על הקשר ההדוק בין 

בצאצאיו של האדם ואינם מסתיימים בעת הפטירה, אלא מוסיפים להתקיים; קיומם מתבטא 

 עידיםהאירועים שלאחר הפטירה הם המ במישור זה,בעולם.  לאחר מכןובמהלך החיים שנמשך 

תיאור  על טיבם של החיים, כי בכך נבחנת מהותם האמיתית של חיי האדם. בצורה נחרצת

ההתרחשויות שלאחר פטירת שרה מצביע על נצחיות חייה וצדקת דרכה בכך שביקשה להפנות את 

יצחק, כפי שעולה אף מסוף הפרשה: "ויתן אברהם את  ,השפע האלוקי באופן בלעדי אל עבר בנה

 .)בראשית כה, ה( צחק"כל אשר לו לי

 לא לעשות חשבון! .ב

התורה  .ר אחרתד השקענו לשווא. פרשתנו משדרתו רים'איילעתים, אנו חשים כי 'יצאנו פר

עד אשר "כלו  ,עשרה גמליםבמהירות השקתה השקיעה וכיצד רבקה  ספרת בפירוט ובאריכותמ

: "להודיעך והמסר הגלום בו לשתות". פרופ' נחמה ליבוביץ' עומדת על משמעותו של פירוט זה

 שלא בריצה אחת אל הבאר ולא בשתיים ולא בשלוש נעשתה העבודה, אלא בהליכה הלוך וחזור

מחריש", והוא "והאנשים  –בירידה העיינה ובעלייה ממנה... וכל זה נוכח עמידת האיש "משתאה 

אשר אתו" אינם משתתפים בעבודה ההולכת ונעשית לעיניהם, בלא שאלה, בלי תמיהה, בסבלנות, 

בריצה, בשקידה: "ותשאב לכל גמליו". ואולם, הפקחים ואנשי המעשה שבזמננו החושבים 

יבינו אולי ולגמליהם,  לזרים אלה –ודאי שעות  –שפתיות היא מצד הנערה הטורחת, יגיעה ועמלה 

את רבקה אמנו ואת הלקח אשר רצתה התורה ללמדנו במבחן זה, בזוכרם את דברי עקביא בן 

שאמר )עדויות, פרק ה, משנה ו(: מוטב לי  –אדם מופלא וגדול בחכמה וביראת חטא  –מהללאל 

לא עשתה רבקה חשבונות להיקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום. וכן 

" יות ופיקחות בתיתה מים לאדם ולחי, ו"שוטים" אלה הם מקיימי עולם מאז ומתמידשל מעש

 , ההדגשות שלי(.561-511)'עיונים בספר בראשית', עמ' 

 



 !שיא הפריחה לא -חתונה ה .ג

 הפעםרבים נוטים לתאר את מועד חתונתם כשיא פריחתם ואהבתם, לא כן תורת ישראל. 

 בתיאור היא נישואין בחיי רגשות להבעת בהקשר" אהבה" המילה בתורה מופיעה שבה הראשונה

ק ַוְיִבֶאה  " :לרבקה יצחק של אהבתועל אודות המובא בפרשתנו, המרגש  ה ִיְצח  ֹאֱהל  ה ה  ר   ִאּמֹו ש 

ה ֶאת ַוִיַקח ה לֹו ַוְתִהי ִרְבק  ֶבה   ְלִאש  , הירשהרש"ר  הדגיש, לתורה בפירושו )בראשית כד, סז(." ַוֶיֱאה 

"הבאת רבקה לאוהל שרה, לקיחתה לאשה ורק אז " –כיצד סדר ההתרחשויות בפסוק  ֶבה   ,ַוֶיֱאה 

 לא' ה ברוך אשר תכונה זו אף" :ישראל בעם הנישואין בחיי האהבהמלמד אותנו על משמעות 

 כדוגמת. אהבתו גדלה כן אשתו להיות שהוסיפה ככל. ורבקה יצחק ושרה אברהם בזרע ניטשטשה

 יסוד על לא בישראל הנישואין רוב. הנישואין נוסדים כן, הראשון היהודי הבן של אלה נישואין

 זה להתוודע מרבים שהם ככל, האהבה גוברת כך משום... תבונהה שיקול פי על אלא התשוקה

 לאדם לו ואין" אהבה" קוראים שהם מה פי על נגמרים יהודי הלא בעולם הנישואין רוב אך. לזו

 בין התהום שם רבה מה, מיד להיווכח כדי מהחיים הלקוחים הנובלות בתיאורי להציץ אלא

 מתיאור הכל שונה מה. טעם וחסר טפל הכל איך. שלאחריהם זו לבין הנישואין שלפני האהבה

 שם ...בישראל הנישואין כן לא. אכזבה – בעתיד שעל כל ועל עיוורת היתה זו אהבה. הדמיון

 .)ההדגשות שלי( "לאהבה השורש אלא הפריחה שיא איננה החתונה

ונבחנים  על טיבם ומהות חייהם של 'הדורות ההולכים', אשר נמדדים, מפרשתנו למדנו לסיכום

העשרנו את 'ארגז הכלים' שלנו בהבנת כן, -כמו צאצאיהם. –באמצעותנו  אף לאחר הפטירה

בכוחם של  – חשבונות ולחשוש מהשקעת יתר רוךאל לנו לע –, דורנו ייעודו של 'הדור החדש'

אם בקיום העולם כולו ים', 'פתיים' או 'שוטים' לקיים את העולם כולו. איירהמכונים לעתים 'פר

חיי הנישואין מהלך ב ומציאותו השלמה המלאעסקינן, אזי הקיום האנושי מקבל את משמעותו ה

 ה לזו. שנזכה!ככל שבני הזוג מרבים להתוודע ז ,ברגע החתונה(רק )ולא 

 !חודש מלא אורו שבת שלום

הרב איתם ונעמה הנקין הי"ד, אשר זכו ליישם בחייהם ובמותם את התובנות  לעילוי נשמת

 העולות מפרשתנו.

 


